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Stamblad for strækning med signalanlæg  

7 – Vesterbrogade-linjen 

Strækningen omfatter Vesterbrogade mellem kommunegrænsen ved Rahbeks Allé og Rådhuspladsen. 

. 

 

 

 

Prioriteringer og servicemål på strækningen 

Jf. administrationsgrundlag for trafikledelse ønskes cyklister prioriteret på strækningen. Målet er at redu-

cere rejsetiden for cyklisterne med cirka 1 minut hele døgnet i begge retninger. 

Busserne bliver også prioriteret på strækningen i dag, men når Metro Cityringen tages i drift vil stræknin-

gen blive mindre vigtig for busdriften. 

Karakteristika for strækningen 

Strækningen er cirka 2 kilometer lang.   

Vejprofilet er smalt og 2-sporet fra Rahbeks Allé til Colbjørnsensgade. Øst for Colbjørnsensgade er vejpro-

filet bredt og minimum 4 sporet.  
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Trafiksituationen på strækningen 

Der er kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen.  

For cyklerne er gennemsnitshastigheden på strækningen 14 km/t. 

Særlige trængselsudfordringer på strækningen: 

- I krydset Vesterbrogade/Enghavevej er der kapacitetsproblemer 

Projekter på strækningen 

Busser bliver også prioriteret på strækningen, hvor der er implementeret busprioritering i flere signalan-

læg. 

Vesterbro passage projekt etape 1 mellem Rådhuspladsen og Bernstorffsgade er afsluttet. 

Vesterbro passage projekt etape 2 mellem Bernstorffsgade og Colbjørnsensgade afventer vedtagelse om 

gennemførelse. 

Cykelstiprojekt for etablering af bredere cykelstier på Vesterbrogade mellem Colbjørnsensgade og Gas-

værksvej. 

Krydset Vesterbrogade/Frederiksberg Allé ombygges, hvor delsignalanlæg ved Saxogade nedlægges. 

Nuværende signalanlæg 

 

 

På strækningen mellem Rådhuspladsen og Rahbeks Alle er der 11 signalanlæg. 
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Signalanlæggene indgår i følgende samordningskæder: 

 10 signalanlæg er samordnet på Vesterbrogade 
SO_25 – Omløbstid 80/80/70/60 

SO_02 – Omløbstid 80/80/70/60 

 1 signalanlæg er samordnet med H.C. Andersens Boulevard 
SO_04 – Omløbstid 100/100/80 

 
I dette stamblad er udelukkende beskrevet bindingerne mellem signalanlæggene på den specifikke strækning. Andre signalanlæg 

kan være forbundet med ovennævnte samordningskæder i enderne af strækningen eller på tværs af strækningen.  

 

Idéer til at forbedre trafikafviklingen 

Tiltag der kan implementeres for begrænsede midler: 

 Strækningens signalanlæg besigtiges i myldretiderne med fokus på krydsene med de største kapa-

citetsproblemer. Ud fra observationerne optimeres trafikafviklingen i de enkelte kryds under hen-

syn til bindingerne i samordningskæderne og ønskerne til at prioritere mellem fodgængere, cykler, 

busser og biler. Det vurderes om det vil være fordelagtigt at indføre mere trafikstyring i krydsene 

både i og udenfor myldretiderne. 

 På Vesterbrogade optimeres samordningen for cykler. Der optegnes vej/tid-diagrammer for at 
sørge for bedst mulig grøn bølge for cyklisterne. Fremkommeligheden for busserne skal også ind-
gå i rammerne for den nye samordning. 

 

Øvrige tiltag: 

 Koordinering med Frederiksberg Kommune er vigtig for også at sikre en god samordning på Ve-

sterbrogade vest for Rahbeks Allé 

 

 


